


 
  خالصا لوجه وأتضرع إليه أن يغفر يل ولوالدي وأهلي واملؤمنني يوم ال إله إال هو  عّز وجل

 .يقوم احلساب

 إىل  ه  داف ااىل ما  ... وعلايم  صالوا  اهلل وساهمه علياه رسول اهلل خامت األنبياا  واملرسالني 
إليا  أهادي ... الكثارالشاي   واملناافقنيار أذى الكّفاحقد و تحّمل م  وييا م  حتّمل ... يم  د  

... ه يساري   عرويايياا ما  حبّا... ياا أفضال البشار...   يوم القيامةشفاعت أرجوهذا العمل و 
... اإلساااهم وحياااّع علاااغ معاااادا  يماااودم مااا  يعاااادي الجيااارّ  الاااذيعااادو   علاااغ إةا اااةأعاهاااد  

  .را يا مر يا اجلّنة  آخر حلظة م  حيايت، كي ألقا  أعاهد  علغ الدفاع عن  حىت 

 

DEDICATED 
 Purely to The Great, The Only One and The Almighty Allah, Whom I  humbly 

beg to bestow His forgiveness upon me, my parents, my family and all other 

believers on the Judgment day. 

 To Muhammad, The Messenger of Allah… The conclusion of all prophets and 

messengers… May Allah's blessings and peace be upon him and them… You, 

whom I redeem you with my blood… You, who suffered the ultimate hatred and 

harm from  disbelievers and hypocrites… To you I dedicate this work and beg your 

intercession on the Judgment Day… You, who is the best of all mankind… You, 

whom his love runs in my veins… I hereby give you my commitment to tease your 

enemy, who penalizes anti-Semitism and urges anti-Islam... I hereby commit 

myself to defend you until the last moment in my life, such that I meet you in 

Paradise with satisfaction.  

 

    

 

     

 داءــاإِلـه



 حممد بن عبد القادر الدباغ فهرس القرآن العظيم
 

 
اد  ﴿ نا ٱۡۡلاۡحُر ِمدا د  قُل لَّۡو َكا دا اۡو ِجۡئناا بِِمۡثلِهِۦ ما ل ِّبِ وا َُٰت را ِما دا َكا ن تانفا

ا
ۡبلا أ افِدا ٱۡۡلاۡحُر قا ِّبِ َلا َِٰت را ِما   ﴾اا ِلَِكا

 901الكهف آية 

ۡرِض ﴿
ا
ا ِِف ٱۡۡل نَّما

ا
اۡو أ ل َٰم   وا ۡقلا

ا
ٍة أ را جا هُۥ ِمۢن باۡعِدهِۦ ِمن شا ُمدُّ ۡۡبُر   واٱۡۡلاۡحُر يا

ا
ُة أ ۡبعا ا  سا ِِۚ إِنَّ ٱّللَّ َُٰت ٱّللَّ ِما ۡت َكا ا نافِدا مَّ

ِكيم   زِيٌز حا  ﴾ عا

 72لقمان آية 

 

وصحبه األخيار ومن وااله من العباد الصالحين األبرار، والحمد هلل رب العالمين الذي  وعلى آل بيته األطهار والصالة والسالم على محّمد خاتم األنبياء والرسل
في  التي اعترضته فتحقق ما كان يصبو إليه المصاعب ذللهذا الكتاب من إنجازه و  مصنِّف المدعو محمد بن عبد القادر بن حسن الدباغ العراقي العبد الفقيرمّكن 

  ،،،وبعد .ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ، جعل اهلل ذلك في ميزان حسناته وأعتق رقبته من النارالقرآن خدمة 

باللغة  كتب) فهرسول أ( كما يرتجم العنوان اىل اللغة العربية  الترتيب الجميلاو ) (باللغة الرتكية ترتيب زيبا)يعد ما يسمى بـ  :الفهارس القرآنيةاملحطة األوىل يف 
 مبحاولة حصر اآليات القرآنية حبسب أطرافها، حيث قام (م9069ه املوافق 9009تويف عام )ه احلافظ حممود بن عبد اهلل الوارداري مصنِّف، وينسب اىل (الرتكية بأحرف عربية

مثال أشار اىل سورة : قام برتميز كل اسم سورة بكلمة واحدة خمتزلة أو كاملة)، دون ايراد ترقيم هلذه اآليات، بل اعتمد اسلوب ذكر نص اآليات والسورة الواردة فيها (كلماهتا)
 ... وهكذا (يوسف)ار اىل سورة يوسف بـ وهكذا بينما اش( نس)وسورة النساء بـ ( نح)النحل بالرمز 

 

 (ترتيب زيبا)صفحة المقدمة في فهرس 
 من المخطوطة الموجودة لدى جامعة الملك سعود

 (اولئك)احدى صفحات الفهرس لمادة 
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أو  هجائيأو كّشاف فهرس )م اول شخص ألف للقرآن ما يسمى بـ 9220ه املوافق 9722املستشرق األملاين جوستاف فلوجل املتوىف عام  يعترب :كّشافات املسترشقني
وال . شيكسبريالكتب املقدسة وكتب وليام : يف وقت شاعت فيه هذه الفهارس يف أوروبا لنوعني من الكتب مها( concordance ُكْنكوْرَدْنسْ   ما يسمى باللغة اإلجنليزية

ورغم كل املآخذ اليت  .كمرجع لفهرسه  يف مطبعة أوروبية يف زمن غابر الذي قام بطبع النص القرآين مع تشكيالته الكاملة للمستشرقيسعنا هنا إال أن نقف احرتاما وإجالال 
عرفة جمرد  الكرمي من ميف ختريج آيات القرآن ( ولو للمستشرقني)ة لتوفري مرجع ، فإن ذلك الفهرس كان حبق أول حماولة علمييف مقدمته خلصها املغفور له حممد فؤاد عبد الباقي

 . وعلى الرغم أن كاتب هذه السطور مل يراجع النص القرآين كامال كما طبعه فلوجل، فإن العينات العشوائية منه تشري إىل دقته. كلمة فيها

 

 فلوجل جوستافعينة من القرآن الذي عني بطبعه  الغالف

  
 

وأطراف جمع طرف ، نجوم الفرقان في أطراف القرآن لكشافصفحة العنوان الداخلية 
وهي البسملة تجدها في ( 1)أطراف اآلية رقم : فنقول مثال وهي كلمة في سياق نص

 .هكذاو .... 160وسورة البقرة آية   03سورة النمل آية 

وهو يشير  الواردة في صفحة القرآن أعاله (الجنود)حيث تجد كلمة ( جند)مادة عينة من 
بالحرف األسود المائل ورقم بحرف اصغر حجما يشير الى رقم اآلية  58الى سورة رقم 

 حسب المصحف المرافق

  



 حممد بن عبد القادر الدباغ فهرس القرآن العظيم
 

   

إرشاد الراغبين في من األمثلة احلية على املراجع اليت ُقّدر هلا النسيان الكتاب الذي ألفه حممد منري الدمشقي واملعنون  :الكشاف القرآين األول ىلع أحرف اهلجاء
كما   ،الكرمير هذا الكشاف اهلجائي للقرآن ش  وقد نُ . عجب أشد العجب من إمهال هذا املرجع من قبل املهتمني بالكشافات القرآنيةنوإننا ل الكشف عن آي القرآن المبين

مث يذكر حبيث يذكر اآلية القرآنية اعتبارا من الكلمة املبحوثة، هذا الكشاف على أحرف اهلجاء  صنِّفورتب امل. م9172ه املوافق عام 9430عام  ،تشري الصفحة األوىل منه
وهكذا ميكن . ر الطربي وشهاب الدين اآللوسي، وكالمها من التفاسري املعتربةورقم الصفحة اليت فسرهتا يف تفسريين مها تفسري ابن جري القرآين اسم السورة ورقم اآلية واجلزء

فهرسه  صنِّفوقد صدر امل .ن يف بالد عربيةأول كشاف قرآين يرتب على أحرف اهلجاء وأول كشاف عام ملفردات القرآن الكرمي طبع يف القرن العشري( إرشاد الراغبني)اعتبار 
 .الكرمي ببحث عن منهج التفسري يف القرآن

 

 11وهي صفحة  الصفحة األولى التي يبتدئ فيها الكشاف إرشاد الراغبينصفحة العنوان لكشاف 

 

 

 

منذ ما يقرب من ثالثة عقود على كتاب املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  صنِّفوبعد فقد اطلع امل :املحطة األبرز - أللفاظ القرآن الكريم ساملعجم املفهر  
مرتمسا  أصلها الثالثي اجملردحسب  كلمات القرآن الكرمي  صنيفتقام ب ذلك الفذ الذي (.م9102هـ املوافق عام 9422تويف عام )املغفور له حممد فؤاد عبد الباقي  هصنِّفمل

مضيفا إليه حتسينات من قبيل ذكر النص القرآين الذي وردت فيه الكلمة واسم السورة ونوع اآلية مكية أم مدنية مع التوسع  خطى فلوجل ومعتمدا على فهرسه كمرجع أساسي
سوب يف ذلك الذين مل يعرفوا احلا ،عمال املطابع العاملني لدى دار الكتب األهلية يف مصر ،اجلند اجملهولني وال شك بأن الفضل يعزى أيضا اىل .يف ذكر تصريفات الكلمة

نتقد ذلك الفهرس خلطأ وقد طبعت ألفاظ اآليات بكل دقة، فعلى مدى سبعة عقود مل يُ  كلمة يف الصفحة الواحدة  9760من  ما يقاربمتكنوا من حشر  ومع ذلكالوقت، 
الذي نتحفظ على تسميته  جائياهللى إخراج ذلك الفهرس رحم اهلل كل من عمل ع. ر وتطبع بطريقة األوفسيت حىت يومنا هذاوما زالت النسخة األصلية تصو   !يف الطباعة

 . باملعجم
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 م1418ه الموافق عام 1061عام  – للمعجم المفهرسصفحة العنوان الداخلية 
 !أيام الحرب العالمية الثانية

 ومعها( مجردة من أل التعريف)( الجنود)حيث تجد كلمة ( جند)عينة من مادة 
 النص القرآني الذي وردت في سياقه

  

 

إرشاد م وهو الكتاب املعنون 9160ه املوافق 9401من األعمال األخرى اليت ظلت قابعة يف الظالم ما ألفه الشيخ ابراهيم بن عبداهلل األنصاري عام  :األعمال األخرى
وهو كتاب . خليفة بن محد آل ثاين أمري قطر يف ذلك الزمانالشيخ على نفقة  الكتاب إال بعد ثالثة عقود من تأليفه يف دولة قطر ومل يطبع هذا. الحيران لمعرفة آي القرآن

بالعمل الكبري الذي  وتوالت األعمال اليت تندرج حتت تصنيف التكشيف القرآين، واليت انتهت. يذكر الكلمة املبحوثة وما يليها يف نفس اآلية، ويذكر إسم السورة ورقم اآلية
 .   اخرجه الدكتور حسني حممد فهمي الشافعي واملعنون الدليل املفهر س أللفاظ القرآن الكرمي، ويتبع الرتتيب اهلجائي

بشكل أو  على األخطاءد به خدمة القرآن الكرمي فكل تلك األعمال، بل وهذا العمل الذي بني يدي القارئ، ال ميكن إال أن حيتوي ص  يف وارد نقد أي عمل قُ  صنِّفليس امل
يت ألعمال الل خدموا القرآن الكرمي انتقادهمهؤالء الربرة الذين بعض من على  صنِّفويأخذ امل !مسكنيألنه ببساطة من صنع خملوق بالرغم من توخي العناية الفائقة بآخر 

واخلالصة هنا إن األعمال السابقة اليت اختذت أشكال الفهارس واملعاجم كانت هتدف يف كل منها  .وقد وقعوا هم أنفسهم يف مزيد منها ي األخطاء فيهاوتقصّ  سبقتهم
حلاق إكلمة واحدة كفيل ب  سقوطأو معجم من أي نوع، فإن  وبالرغم من كل ما يبذل من جهد لتصنيف فهرس. ه كل من اطّلع عليها وأفاد منهالتحقيق غرض بذاته، يعرف

ويتحول  فالفائدة تكمن يف أن جيد الباحث ضالته، وإذا مل جيدها، فال فائدة ترجى من ذلك الفهرس أو املعجم... ، والسبب هنا واضح ال لبس فيهبذلك العملضرر بليغ 
الفهارس أو املعاجم أن يكافئ الباحث بفوائد إضافية خيرج هبا حىت وإن مل جيد ضالته  مصنِّفيتعني على  لذلك،. ويلحق اكرب الضرر مبصداقية العمل اجلهد إىل إحباط

إن األعمال . فذلك كما نعلم هو عمل احلاسوب هذه األيام فقط جائيأن الفهارس واملعاجم تتحول إىل قوائم مملة ال روح فيها إذا كان اهلدف منها الفرز اهل إذ املنشودة
اقتباس جزء : فوائد هي أربعة، بل أضيفت لكل كلمة فحسب حسب ترتيب املعجموذكر أرقام آياهتا وسورها  الناجحة مثل املعجم املفهرس مل تشتمل على حصر الكلمات

 فهيوأما الفائدة الثالثة  ،على كون اآلية مكّية أو مدنيةالفائدة الثانية النص ، و جمال لالشتباه يف صحة طباعة الرقم املرافق منفال يعود  هاأو كلمن اآلية اليت احتوت الكلمة 
وكانت الفائدة الرابعة واألخرية ذكر عدد تكرارات . ترتيب الكلمات القرآنية حبسب جذرها، فيتوفر للباحث يف مكان واحد فرصة البحث عن أخوات الكلمة اليت هو بصددها

 . الكلمة

وال ريب . هذا املوضوع كابوسا حقيقيا لكل من يقدم على تأليف الفهارس واملعاجم ولكل من يطبعها، ولكل من ينشرها دّ عيُ  :اتللكفة الطباعية وحجم الكتابعنرص 
ن أي نوع، األمر الذي أدى إىل هذا اهلدف من طموح كل من أقدم على تصنيف فهرس أو معجم م وقد حد  . أو أكثر أن اخلروج مبجلد واحد افضل من اخلروج مبجلدين

يعتقد، والعلم عند اهلل عّز وجل، بأن أعماال كثرية كان مصريها النسيان واالندثار بسبب عنصر تكلفة الطباعة واعتقاد هذا الفهرس  مصنِّفبل إن مؤملة  نازالتتقدمي ت
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، واألمثلة احلية على ذلك احتواء مكتبات اجلامعات على رسائل ماجستري ودكتوراه على درجة االستثمار يف طباعة هذا العنوان أو ذاكالناشرين بغياب اجلدوى االقتصادية من 
وتبقى حقيقة أن أولوية اإلنفاق على لقمة العيش ال الكتاب مصدر  .وطوت أغربة الزمان كشحها على تلك الكنوز عالية من األمهية، لكنها وجدت طريقها إىل رفوف النسيان

 .وصا يف الدول الفقريةهتديد ألي ناشر، وخص

اهلل عّز وجل على نعمه الوافرة، فقد توفرت احلواسيب اليت تستطيع إنتاج الكتاب الكرتونيا،  صنِّفحيمد امل (:اإلنرتنت)عرص الكتاب األلكرتوين والشبكة العاملية 
وهذا الفهرس ليس مبنأى عن موضوع النشر األلكرتوين، . على اجلميع نتوتوزيعه عرب شبكة اإلنرت  الكتابومن مل يهدف إىل جين الربح املادي من كتابه، يستطيع نشر 

، ولكن تعدى ذلك ألمر مل تعهده كتب كبرية من هذا النوع بسبب التكلفة، أال وهو توظيف وحسب بضع ألوفمل يسمح لنفسه أن يكون تعداد الصفحات  صنِّففامل
كما أن النص األلكرتوين قابل للبحث، فال يضطر الباحث لتقليب الصفحات وإمعان النظر طويال، ويكفي أن يطبع الكلمة اليت يريدها . عل قراءة الفهرس أيسرجلاأللوان 

يف نفس الكتاب توفرها قائمة الروابط األجبدية املوجودة ) ملبتغى بسهولة ويسر يف وقت قصري بفرض البدء من نقطة قريبةليصل إىل ا نصوصال عبابميخر ويرتك احلاسوب 
 .(األلكرتوين

يف سورة ( بسم)من هذا العمل قائم على فكرة تصنيف وفرز مجيع كلمات القرآن بدون زيادة أو نقصان إبتداءا بكلمة  األولالهدف الرئيسي إن  :هذا العمل هدافا
وقد فرض مبدأ ال . أو احنياز لكلمة دون األخرى، فكل الكلمات تعامل بنفس اإلسلوب ، ودومنا متييزإمهال ألي كلمةيف سورة الناس دون ( الناس)الفاحتة وانتهاءا بكلمة 

امسيناه يف هذا العمل ) فالكلمة ترد يف مكان واحد ال غري، وهلا عدد تسلسل واضح غري قابل للتكرار. دون رد الكلمة إىل جذرها جائيزيادة وال نقصان أتّباع الرتتيب اهل
من أل التعريف  يف جتريدها، فاالستشهاد بكالم اهلل ينبغي أن ال جيرد الكلمة لكلمات القرآن تقتضي أاّل خنوضتوقيفية الطبيعة ال فإن صنِّفهة نظر املمن وجو . (املوضع القرآين

 – اهلُل  – اهلله : فلفظ اجلاللة على سبيل املثال قد مت تصنيفه باملواد. اعتباطا تأيت كلها ملوالتعريف والتنكري ل ةواجملرور كلم ،واملنصوب كلمة ،أو الضمائر، بل أن املرفوع كلمة
لدرجة اعتبار أن  وكان ذلك اهلدف أساسيا. ل لفظة ختتلف عن أختها ولكل لفظة إستخدامها يف القرآن الكرميوك فلّلهِ  –فاهلُل  –هلِل  –تاهلِل  –باهللِ  –أباهلِل  –آهلُل  –اهلِل 

الذي ال توفره التطبيقات احلاسوبية القرآنية بسهولة،  الهدف الثانيفكان . األمر الذي ال يتوفر حىت هذه الساعة حىت يف الفهارس األلكرتونية مستقلة كلمة( وه املفتوحة  الواو)
، مع احلرص الناشرين يف حتديد عدد الصفحاتخيضع لظلم مل  صنِّفوحيث أن امل .كما وردت يف املصحف  تشكيالهتامع  لكل كلمة كل على حدةوهو الرسم العثماين أال 

دومنا االكتفاء باألرقام  اليت وردت فيها الكلمة مشّكلة بالكامل اآليةكامل أال وهو إيراد   الهدف الثالثعلى جلم النفس عن اإلنطالق يف ذلك بال حدود معقولة، فقد قرر 
متثل يف ايراد الكلمة املبحوثة والكلمة اليت تليها مباشرة،  رابعالهدف الو. للفظي اإلمالئي ال بالرسم العثماين، بالرسم اباجلزء على حساب الكلالدالة عليها ودومنا االكتفاء 

 . بل إن املفتاح الثاين يف الرتتيب األجبدي كان على أساس هاتني الكلمتني وغريها( ُهوه )و ( ن  مِ )و  (وه املفتوحة  الواو)مثل احلروف والضمائر فتتحقق فائدة أكرب خصوصا مع 
كتفى مل يُ إيراد تسلسل الكلمة داخل اآلية الكرمية و فهو  قاموس األلفاظ القرآنية للدكتور حسين محمد فهمي الشافعيمن  صنِّفالذي تعلمه املخامس الهدف الأما 

إيراد رقم  ابعالهدف السوكان  .زيادة يف التوثيق اليت وردت فيها الكلمة املبحوثة إيراد عدد الكلمات الكلي لآلية الكرميةوهو  سادسالهدف ال صنِّفبذلك فقد أضاف امل
توفري رقم الصفحة يف القرآن  ثامنالهدف الوكان  (.ِف عِد َكمات القرآن مصِنِفمعيار ال:أنظر أدناه)املصحف وهو رقم خاص هبذه الفهارس  التسلسل الفريد للكلمة داخل

وهو إيراد الرقم الذي ميثل عدد تكرارات  تاسعالهدف الهذا املنهج الطموح إىل  أّدىوقد  .(.نسخة المصحف المعتمدة ِف هذا الفهرس :أنظر أدناه) الكرمي حيث وردت الكلمة
، وكان موضوع توظيف األلوان حمل دراسة متأنية كان الغرض منها توفري تصميم توظيف األلوان لتمييز الفوائد املختلفة عاشرالهدف الوكان . الكلمة يف كامل القرآن الكرمي

 هذانسخة ثانية من إخراج  حادي عشرالهدف الوحىت تكتمل الفائدة كان . يالئم عني القارئ، الذي يستطيع الرتكيز على منطقة بعينها من الفهرس عند التصفح السريع
العربية الكلمات كما درجت العادة يف املعاجم احلروف يف أواخر أوائل احلروف ونسخة أخرى على حسب ( اال إذا اختلف التشكيل)حبيث ال تتكرر الكلمة القرآنية الفهرس 

إمكانية ورود الكلمة بني دفيت القرآن الكرمي  جائيالباحث أن يعرف مبجرد النظر إىل هذا املسرد اهل ميّكن مرة واحدة فقطيورد الكلمة القرآنية  هجائين توفري مسرد إو  ،القدمية
دون )هو توفري مسرد الكلمات القرآنية حسب تسلسلها ظهورها يف القرآن الكرمي  عشر نيالهدف الثاو 1!دون أن يكون جمربا على تتبع الفهرس كامال بتكراراته وفوائده

يوم -90مالك -1العاملني -2رب -2هلل -0احلمد -6الرحيم -3الرمحن -4 اهلل  -7بسم -9نرى بأن تسلسل ظهور الكلمات حىت هناية سورة الفاحتة هو  وهكذا( تكرار
املغضوب -73غري -74عليهم -77انعمت -79الذين -70صراط -91املستقيم -92الصراط  -92اهدنا -90نستعني -96و -93نعبد -94إياك -97الدين -99
  .الضالني-70ال -76

                                                           

يف الفهرس ( مع التشكيل)لبحثها جمددا أكروبات لتظليل أي كلمة بتشكيالهتا ونسخها مث لصقها يف مربع حبث قارئ ملفات ( املاوس)ال بد هنا من التذكري أن البحث يف الفهارس املختصرة امللحقة يتيح استخدام فأرة احلاسوب   -
وجيدر املالحظة بأن نسخ الكلمة (. بعد جتريدها من احلركات والشدة أي باعتبار احلرف املشدد حرفا واحدا لتسهيل مهمة البحث)لوبة بطبعها مباشرة يف مربع البحث األساسي املفصل، علما أنه باألمكان البحث عن الكلمة املط

 .تستخدم متثيال داخليا خاصا للكلمة العربية املشّكلة PDFي أف وذلك ألن الربامج القارئة للملفات بصيغة يب د( وهو أمر مؤسف)بكامل تشكيالهتا ال ميكن استخدامه داخل برامج أخرى 



 فهرس القرآن العظيم حممد بن عبد القادر الدباغ
 

املطبوع املدينة النبوية صحف واملسمى مب على نسخة املصحف الصادرة عن جممع امللك فهد يف السعودية صنِّفأعتمد امل :نسخة املصحف املعتمدة يف هذا الفهرس 
وكانت اللجنة اليت عنيت بطباعة هذه النسخة تتألف من الشيخ علي بن عبد الرمحن  م، 7002ه املوافق عام 9371طبع يف عام والذي  6/9370مبوجب القرار املرقم 

عبد الرافع بن رضوان علي، وحممود عبد اخلالق جادو، وعبد الرزاق بن علي إبراهيم موسى، وعبد احلكيم بن عبد السالم خاطر، : احلذيفي، رئيسا، وعضوية كل من املشايخ
اخلطاط  قد نال شرف كتابتهو  ،وحممد متيم بن مصطفى الزعيب وحممد عبد اهلل زين العابدين ولد حممد اإلغاثة ،عبد الرمحن ولد أطول ُعُمر وحممد اإلغاثة ولد الشيخ، وحممد

  .الشهري بعثمان طه ،احلليب املبدع عثمان عبده حسني طه

غري ، وبالتايل فإن عالمات الوقف معىًن معني يف سياق اآلية الكرميةالتوقف فيتحدد  تشري اىل عالمات الوقف من النص القرآين بل هي جمرد أدوات   ليست :عالمات الوقف
على نسخ أو طبع املصحف الذي يعتمدها وجندها ختتلف حىت بني طبعات مصحف املدينة النبوية  الذين أشرفوا املشايخ املفسرين بل واجتهادات وختضع الجتهادات توقيفية

جزءا من وهنا جمرد وسيلة ايضاح ليس إاّل وأهنا ليست وبالتايل وبالرغم من ورودها مع الرسم العثماين للكلمة يف هذا الفهرس، فإهنا ال تعدو ك. نيعلى مر السن جملمع امللك فهد
 6/9370املطبوع مبوجب القرار املرقم يف حتقيق عالمات الوقف على نسخة املصحف  صنِّفوقد اعتمد امل. الكلمة، ولكن وجودها يف الفهرس يوفر، وال شك، فائدة اضافية

بعالمات الوقف األخرى  ي، واكتف(ال) او ما تسمى بعالمة الوقف املمنوع  سقطت عالمة النهي عن الوقفأ، وهي نسخة م7002ه املوافق عام 9371وقد طبع يف عام 
وعالمة تساوي كفة الوقف مع الوصل وتسمى عالمة ( قل)از الوقف مع ترجيح الوقف وعالمة جو ( صل)وعالمة جواز الوقف مع ترجيح الوصل ( ــــم)وهي عالمة الوقف الالزم 

وتأيت على كلمتني يف نفس اآلية حبيث إذا وقف املقرئ على األوىل ال جيوز له التوقف على الثانية وإذا وقف على ( •••  •••)وأخريا عالمة تعانق الوقف ( ج)الوقف اجلائز 
  .على األوىلالثانية ال جيوز التوقف له 

اليت حتاول فهم  حروف القرآن وكلماته والتكييفات العددية القرآنية ادعاء الدقة يف عدِّ يربأ بنفسه عن  صنِّفبالرغم من أن امل :يف عّد لكمات القرآن صنففمعيار امل
، فإن فهرسة القرآن الكرمي القرآينهي أقرب للشعوذة والطالسم منها إىل العلم  تـُّرهاتوالدخول يف  القاصرةالنسبية مبفاهيم أهل األرض املطلقة القواعد القرآنية السماوية 

أن يتبع املصحف  صنِّففقد رأى امليف علوم القرآن، وحيث أن عّد الكلمات القرآنية خيضع للضوابط واآلراء املختلفة . نهج واضح منضبط ال لبس فيهمل نقيادتقتضي اإل
وقد اعترب الواو . ، وأن يعترب الفراغ الوارد بني الكلمات أو رقم اآلية فاصال بني كلمتنيجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفطبوع يف امل لنبويةاملسمى مبصحف املدينة ا

على أنها كلمة واحدة واعتبرت كلمة ( بعدما)وعوملت كلمة النداء كلمة بالرغم من دجمها يف الرسم العثماين، ( يا)، واملختلفة كلمة مستقلة نحويةبأنواعها ال( وَ )املفتوحة 
يف سورة الفاحتة ومل جير  ترقيم ( 9)، فإن البسملة مرقمة على أهنا اآلية رقم السالف الذكر وحسب املصحف .كلمة واحدة( هاهنا)واعتبرت كلمة  كلمة واحدة( أوهاله )

 . البسمالت يف بداية كل سورة، فلم حتتسب من ضمن احلساب

هي مجرد ( وغيره من الفهارس)في هذا الفهرس لذا اقتضى التنويه بأن األرقام المستخدمة لوصف مواقع الكلمات في القرآن الكريم 
وبضمنها أرقام اآليات )لتيسير مهمة الفهرسة، إذ ال فهرسة بدون أرقام، ويقتضي التنويه إن هذه األرقام  منهج عكف عليه المصنِّف

مجرد اجتهاد لبشر ضعيف وليست من نصوص القرآن الكريم، وهي بذلك ( طبعة مصحف المدينة النبوية والسور التي ظهرت في
 . فما القصد من ذلك إال محاولة خدمة كتابه العظيم ،مجرد أدوات تعين في الوصول للمعلومة، وليغفر لنا اهلل عّز وجل

 

من هذه (. ومثانون ألفا وثالمثائة وإحدى ومثانون كلمة ةسبع)كلمة   22429أعاله هو على وجه التحديد املصّنف ن العدد الكلي لكلمات القرآن الكرمي وفقا لضوابط عليه فإو 
ألفان ) 7011على وجه التحديد  قد بلغ هلِل  – فلّلهِ  –فاهلُل  –تاهلِل  –باهللِ  –أباهلِل  –آهلُل  –اهلِل  –اهلُل   –اهلله الكلمات فإن جمموع كلمات لفظ اجلاللة حتت مواد 

 . ةمرّ  1646ما مقداره اليت ليست من أصل أي كلمة ( وه )وبلغ تعداد (. وستمائة وتسع وتسعون كلمة

أما ما ال يعرفه الكثري هو ترتيب  ،بديهي أن يعرف أصحاب لغة الضاد ترتيب حروف العربية :وكيفية العثور ىلع اللكمة املبحوثة املعتمد جايالرتتيب املعجيم اهل 
  :يف هذا الفهرس وهوباقي مكونات لغة الضاد 

، ئ، ي،  ؤ، و، ه، ة، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، (ألف مقصورة)ى ، آ، أ، إ، ا
ـــهــ فتحة ،ـــٍـــ تنوين الكسر ،ـــٌـــ تنوين الضم ،ـــًــ تنوين الفتح ،ـــــ مهّدة أو كشيدة   .ـــّـــ شّدة ،ــــ ــ سكون ،ـــِـــ كسرة ،ـــُـــ ضمة ،ـ

وقد رأى ( ي)قبل الياء و ( و)بعد الواو ( ى)مباشرة واأللف المقصورة ( الباء)قبل ( ـة)بتصنيف التاء المربوطة ويقضي التمثيل الحاسوبي الداخلي وتعامله مع اللغة العربية 
فهرسة القرآن الكريم، لذلك فقد مصّنف هذا الفهرس بأن النتائج التي تترتب على اتباع مثل ذلك الترتيب الهجائي قد ينتج عنها نتائج غير مرغوبة وغير متوقعة خصوصا في 

عال )مثال تجد في الفهرس الكلمات على، عال، عاّلم مرتبة بالشكل )ة حرف األلف هذا الفهرس معاملفي  (ى)األلف المقصورة  تُعاملقام المصّنف ببرمجة األولويات بحيث 
  .(إلههُ )تأتي قبل كلمة ( آلهة)وتأتي قبلها وهكذا فإن كلمة  (هـ)الهاء معاملة ( ـة)وتعامل التاء المربوطة ( عاّلم –على  –
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، وهذا ما ينبغي على مستخدم هذه الفهارس جائيبالرتتيب اهلبتجريد الكلمات من احلركات واهلمزات قبل أن يقوم  صنِّففقد قام امل جائيمع الرتتيب اهللكي يسهل التعامل و 
إىل وضع الكلمة ا�ردة، بوصفها مفتاحا للبحث، مع  صنِّفكما عمد امل). هوالء(على أ�ا  )َهُؤَالءِ (فمثال كلمة . جائيفعله عند البحث عن الكلمة ضمن التسلسل اهل

جتد املؤشر يقف عند فراغ هو يف الواقع املادة جمردة ) PDFيب دي أف (فما أن يبدأ البحث داخل قارئ ملفات . إذ ال يليق هلا أن تظهر الفهرس ولكن بأحرف بيضاء ال ترى

باللون (الكلمتان الدليليتان : يا، ثان)الخط العربي التقليدي الثقيلبباللون األسود (الكلمة املبحوثة : أوال: وفيما يلي تسلسل مفاتيح الرتتيب األجبدي. من احلركات واهلمزات

وتنفصل الكلمات عن بعضها البعض بواسطة مربع خبلفية  . القرآن الكرمي الكلمة يفظهور تسلسل : ، ثالثا)"تايبوغراَّـ ثقيلحسن "األزرق وبخط اِّـبدع محمد حسن اِّـسمى 

 . على أساس حتسس اإلختالف حىت يف تشكيل الكلمة املبحوثة حاسوبيانص يف داخله على عدد التكرارات للكلمة املبحوثة، وجيب هنا مالحظة أن الفصل يتم مغايرة يُ 

  

الكلــي العــدد  اِّـربــع هــذا يبــ
وهكذا القرآنية للكلمــة للتكــرارات
الياء وســكون بضم كلمة ُيْؤِت فــإن
َّـ مرات اربع التاء تأتي وكسر الهمزة

الكريم. القرآن

َّـ ُيْؤِت للكلمة العثماني الرسم
واضحا ويبدو بالتحديد، اِّـوضع ذلك
وضع إُّـ احتاجت الكلمة أن كيف 
بسبب اِّـقصورة األلف على  الـَمّدة
التي (أَحٌد) كلمة  َّـ  الهمزة صوت
تمييز تم وقد اآلية  سياق َّـ  تليها
صفراء تذكر بخلفية الرسم العثماني

الكريم. القرآن بصفحات

بالرسم القرآني الكامل لآلية النص
اإلمالئي.

مادة تمثل كل عند الكلمتــان هاتان
َّـ تليها التي والكلمة اِّـبحوثة الكلمة
هجائيا مرتبتان وهمــا اآلية، ســياق
(ُيــْؤِت َأَحًدا) فإن لذلك يتضح، كمــا
(ُيْؤِت قبل الهجائي َّـ التيب تأتي
(ُيْؤِت قبل بدورهــا التــي تأتي اهللا)
تصنيف تحت ذلك كل وهكــذا. ُكّل)
مواضع أربعة َّـ التي ترد (ُيْؤِت) كلمة
كما يشــ الكريم القــرآن َّـ فقــط

مربع التكرارات. َّـ العدد بذلك

اِّـفتاح الثاني
للتيب الهجائي

مصحف الصفحة حسب نسخة رقم
حفص) الواسع (رواية اِّـدينة النبوية

طه). عثمان (بخط االنتشار

َّـ الكلمة اآلية مكان َّـ اِّـوضع يوضح
كلمة أول  من اعتبارا الكريمة اآلية 
ُيْؤَتى كلمة أن ٩ من ٧ وتعني فيها
اآلية ترتيب َّـ السابعة جاءت هنا

كلمات. من تسع اِّـكونة

التيب َّـ األولوية هذه الكلمة تمثل
الهجائي وذلك حسب حروف الهجاء

ث... العربية ا ب ت

األول اِّـفتاح
للتيب الهجائي

تسلسل هو  القرآني اِّـوضع 
اعتبارا القرآن َّـ الكلمة ظهور
وهي القرآن َّـ  كلمة أول من

ِبْسِم.

اِّـفتاح الثالث
للتيب الهجائي

عند اِّـطلوبة  اِّـادة على القارئ تركيز على اِّـساعدة الفهرس َّـ األلوان استخدام  من يقصد
القارئ من  يحتاج السور اسماء على الكيز فمثال سريع. بشكل للفهرس  الع استعراض 

وهكذا. األخضر اللون على الكيز

القيود وعناوين الفهرس األلوان َّـ توظيف
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لذلك . على يقني بأنه موضع اهتمام ذوي االختنصاص نصِّف ، فإن املجتاوزهبالرغم من أن هذا املوضوع ال يهم القارئ كثريا، وميكن  :اتلفاصيل الفنّية للعملنبذة عن  
وخربته اجليدة يف استخدام برامج مايكروسوفت  Visual BASIC كس  ي  جوال ب   يشرح باختنصار كي  قام بالعمل مبفرده متوكال على اهلل ومعتمدا على خربته يف الربجمة بلغة الفيس

جممع امللك فهد  اليت نشرهاللقرآن الكرمي الِّسخة األلكرتونية على  حنصوله منصِّف احلافز الكبري لل كانو . احلواسيبستخدم  املعروفة مل Microsoft Office 2007أوفيس 
رمي فقد أما الِّسخة اإلمالئية الطباعية للقرآن الك .عثمان طه، وبالتايل توفرت نسخة الكرتونية من القرآن الكرمي بالرسم العثماين اجلميلالشيخ وحوسبة خط اخلطاط الفذ 

سعيدا جدا حبنصوله على قاعدة البيانات تلك وكانت  نصِّف وكان امل. برنامج املكتبة الشاملة قواعد بيانات البحث يف جملداتعلى قاعدة بياناهتا من خالل  نصِّف حنصل امل
التزم املنصِّّ  يف هذا الفهرس بالرسم اإلمالئ  الذي وهكذا فقد . وهِّا ال بد من التِّويه باجلهود الكبرية املباركة للقائمني على برنامج املكتبة الشاملة. نقطة البداية من هِّاك

( كأداة ليست من أصل الكلمة)لتنصاق الواو وبعد تفحص اآليات برزت صعوبة ا .، رغم حتفظه على رسم بعض اهلمزات، ومل جيتهد يف ذلك مطلقاثبتته املكتبة الشاملة حرفيا
 .............. فنصل الواو اليت ليست من أصل الكلمة نصِّف بالكلمات القرآنية املختلفة، وكان على امل

 

( صفحة 2193) انامجّ لإلطالع على باق  التفاصيل واألستفادة التامة من الفهرس ميكن إنزال الكتاب 
 www.archive.orgمن موقع بنصيغة يب دي أف 

 على الفيس بوك( املعجم املؤرخ للغة الضاد) جتدونه على صفحةالرابط املباشر 
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